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Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. 
Det er efter skattemyndighedernes praksis som udgangspunkt også muligt at 
eje og anvende flere sommerhuse på samme tid til private formål og siden 
sælge i hvert fald ét af disse skattefrit. Men når sommerhuskøb og -salg i 
samme sommerhusområde bliver til en fast trafik, anlægger skattevæsenet en 
anden og skærpet vurdering.  
 

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan parcelhuset eller ejerlejligheden sælges skattefrit, 

hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele den periode, hvori den-

ne har ejet ejendommen. Som udgangspunkt er det en betingelse for et skattefrit salg, at 

ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2. 

 

Reglen om skattefrit salg af ejerboliger har en pendant i den såkaldte ”sommerhusregel”. 

Efter denne regel kan et sommerhus sælges skattefrit, hvis ejeren har benyttet sommerhu-

set til private formål i ejertiden, enten i en del af ejertiden eller i hele ejerperioden. Heri 

ligger også, at udlejning af sommerhuset i perioder som udgangspunkt ikke i sig selv vil 

være til hinder for et senere skattefrit salg. Som for parcelhuse er det som udgangspunkt 

en betingelse for et skattefrit salg, at sommerhusejendommens samlede grundareal er 

mindre end 1.400 m2. 

 

Både for helårsboliger og for sommerhuse har i praksis været rejst spørgsmålet, om man 

kan eje flere helårsboliger eller flere sommerhuse på samme tid og alligevel sælge disse 

skattefrit.  

http://www.v.dk/
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Flere helårsboliger 
For så vidt angår helårsboliger anerkendte Skatteministeriet i 2007 i forbindelse med en 

konkret sag, der verserede for Højesteret, at en skatteyder kan have flere helårsboliger, 

der hver især kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel.  

 

Efter sagens afslutning ved Højesteret offentliggjorde Skatteministeriet en længere kom-

mentar til sagen. Her anføres det, at en supplerende ejendom (dvs. bolig nr. 2) vil kunne 

sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i salgsperioden har været an-

vendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager.  

 

Efter Skatteministeriets opfattelse er det i den forbindelse uden betydning, om skatteyde-

ren har anskaffet ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot han faktisk har an-

vendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager. Ministeriet præciserede dog samtidig, at 

det ikke er enhver anvendelse af ejendommen, som fører til, at ejendommen kan sælges 

skattefrit. Det er således efter ministeriets opfattelse fortsat en betingelse, at varigheden af 

den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en sådan karakter, at det kan si-

ges, at den supplerende ejendom har tjent til bolig for ejeren. 

 

Skattevæsenet har efterfølgende modtaget en lang række henvendelser fra skatteborgere, 

der har ønsket at opnå et klart svar på, om en bolig nr. 2 vil kunne sælges skattefrit. Prak-

sis viser, at skattevæsenet i den enkelte sag foretager en nærmere vurdering af skatteyde-

rens faktiske brug af boligen.  

 

 

Flere sommerhuse 
På samme måde som for helårsboliger har i praksis været rejst spørgsmålet, om en skatte-

yder kan eje flere sommerhuse på én og samme tid og siden sælge disse sommerhuse skat-

tefrit.  

 

Efter praksis synes selve den omstændighed, at en skatteyder ejer ét sommerhus, ikke i sig 

selv at afskære skatteyderen fra at sælge et yderligere sommerhus skattefrit. Der forelig-

ger to offentliggjorte sager herom fra 2007. I begge tilfælde blev der forespurgt til de skat-
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temæssige konsekvenser ved salg af en ”fritidslejlighed” i en situation, hvor ejeren i for-

vejen ejede et sommerhus i et andet område. I begge tilfælde nåede Skatterådet frem til, at 

den senere købte fritidslejlighed kunne sælges skattefrit, alt under forudsætning af, at fri-

tidslejligheden var blevet købt med henblik på anvendelse som sommer- / fritidsbolig og 

rent faktisk blev anvendt som sådan. Noget tyder på, at er der tale om sommerhuse 

/fritidslejligheder i forskellige geografiske områder, og som måske endog tjener forskelli-

ge private formål, eksempelvis et kystnært sommerhus til badeferier, og en teaterlejlighed 

i storbyen, kan hver af de pågældende ejendomme sælges skattefrit.  

 

Er der imidlertid tale om, at skatteyderen har flere sommerhuse i samme sommerhusom-

råde, viser praksis, at skattevæsenet vil foretage en nærmere vurdering af, om det som-

merhus, som det er på tale at sælge, nu også rent faktisk har været anvendt til private for-

mål i lovens forstand.  

 

Der foreligger ikke mange sager om dette spørgsmål, men problemstillingen har bl.a. væ-

ret fremme i en ældre sag om salg af et sommerhus i 1979. Her var der tale om en skatte-

yder, der ejede flere sommerhuse i samme sommerhusområde. Sagen handlede nu om, 

hvorvidt et sommerhus, købt som nr. 2 af 3 sommerhuse, kunne sælges skattefrit. Lands-

skatteretten konkluderede her, at ganske vist havde skatteyderen benyttet sommerhuset til 

private formål i ca. 2 år. Men da skatteyderen samtidig havde haft ikke ubetydelige leje-

indtægter i denne periode, havde skatteyderen – efter skattevæsenets opfattelse – ikke selv 

anvendt huset. Den omstændighed, at skatteyderens voksne børn havde brugt sommerhu-

set, var ikke udtryk for en anvendelse af huset, der kunne tælles med ved vurderingen af, 

om skatteyderen (selv) havde brugt sommerhuset til private formål. 

 

I 2009 kom spørgsmålet om skattefrit salg af flere sommerhuse på ny op til overfladen i 

en konkret sag, der blev behandlet ved Retten i Holbæk.  

 

Skatteyderen i denne sag havde ejet to sommerhuse i samme sommerhusområde, hen-

holdsvis et større sommerhus og et mindre sommerhus. Begge sommerhuse var blevet 

udlejet i væsentligt omfang. Det største sommerhus var blevet solgt først, og fortjenesten 

ved salg af dette sommerhus var skattefri. Skattesagen drejede sig nu om beskatningen 

ved et senere salg af det mindre sommerhus. I størstedelen af ejertiden for det lille som-
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merhus havde skatteyderen samtidig ejet det store sommerhus. Det var under sagen ube-

stridt, at skatteyderen i ejertiden havde anvendt det mindre sommerhus til private formål i 

én weekend.  

 

Hverken Landsskatteretten eller Retten i Holbæk fandt grundlag for at anse det lille som-

merhus for omfattet af sommerhusreglen. Det lille sommerhus kunne derfor ikke sælges 

skattefrit. Som begrundelse for denne afgørelse henviste byretten bl.a. til, at det lille 

sommerhus var blevet købt fortrinsvis med henblik på udlejning, og at det blev udlejet i 

betydeligt omfang. Videre blev lagt til grund, at det større sommerhus blev benyttet af 

skatteyderen i videre omfang end det mindre sommerhus, og at det derfor var det store 

sommerhus, som i alt væsentligt tjente som skatteyderen og hans families sommerhus. 

 

I en senere sag fra 2012 nåede Retten i Holstebro frem til, at en skatteyder kunne sælge 

det første af flere sommerhuse skattefrit, uanset at ejertiden for det solgte sommerhus var 

relativt kort (knap 11 mdr.), og uanset at skatteyderens sommerhus var beliggende i et 

område, hvor skatteyderen ejede flere sommerhusejendomme.  

 

 

En ny sag 

Spørgsmålet om beskatningen i tilfælde, hvor en skatteyder har flere sommerhuse, har nu 

været forelagt for Østre Landsret i en sag afgjort i juni 2012.  

 

Her havde to skatteydere over en kortere årrække, nemlig fra 1999 – 2008, købt og solgt 6 

sommerhuse beliggende i samme område og et yderligere sommerhus i nærheden heraf. 

Endvidere havde skatteyderne i 2003 købt 2 lejligheder i udlandet, og i 2005 en yderligere 

lejlighed i udlandet. 

 

Sagen drejede sig nu om beskatningen af fortjeneste ved salg af 3 af de danske sommer-

huse i henholdsvis 2005, 2006 og 2007. Alle 3 sommerhuse var efter købet blevet istand-

sat og solgt kort tid herefter. I samme periode havde skatteyderne ejet andre sommerhuse.  

 

De to skatteydere mente, at fortjenesterne ved salg af de tre sommerhuse måtte være skat-

tefri, da skatteyderne havde anvendt hvert af de 3 sommerhuse til private formål.  
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Østre Landsret stillede sig noget kritisk overfor dette synspunkt.  

 

Helt grundlæggende var det landsrettens opfattelse, at der påhvilede skatteyderne en 

skærpet bevisbyrde for, at de tre sommerhuse havde været benyttet til privat formål, såle-

des som det kræves for et skattefrit salg efter sommerhusreglen. Når landsretten fandt 

anledning til at tale om en skærpet bevisbyrde, skyldtes det for det første antallet af køb 

og salg af sommerhuse. Hertil kom den omstændighed, at skatteyderne på samme tid eje-

de flere sommerhuse placeret geografisk tæt på hinanden og flere ferielejligheder i udlan-

det. Endelig henviste landsretten til, hvad landsretten betegnede som ”det foreliggende 

mønster med køb, istandsættelse og videresalg efter en kortere ejertid”.  

 

Efter landsrettens opfattelse kunne et skattefrit salg med andre ord kun komme på tale, 

hvis de to skatteydere fremkom med nogle – ualmindeligt gode – beviser for, at hvert af 

de 3 sommerhuse var blevet brugt til private formål i lovens forstand.  

 

Landsretten talte i den forbindelse om, at skatteyderne skulle løfte bevisbyrden for, at 

skatteyderne eller deres familiers ”tilstedeværelse i sommerhusene har haft en sådan ka-

rakter, at nogen af dem kan anses for reelt at have benyttet sommerhusene til private for-

mål” i lovens forstand. 

 

Sådanne beviser kunne de to skatteydere ikke præstere, hverken ved fremlæggelse af op-

lysninger om forbrug af el, vand og fjernvarme, ved fremlæggelse af benzin- og restaura-

tionsregninger, eller gennem skatteydernes egne forklaringer og vidneforklaringer under 

sagens behandling ved landsretten.  

 

Herefter blev de to skatteydere beskattet af fortjenesten ved salg af de tre sommerhuse.  

 

 

Konsekvenser  

Sagens udfald er næppe overraskende. 

 

De sager, der har foreligget i praksis, har bl.a. den fællesnævner, at skatteyderens - flere - 

sommerhuse har været beliggende i samme område.  
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Er det tilfældet, og har der tillige været tale om salg efter en kortere ejertid, stiller skatte-

væsenet betydelige krav til dokumentationen for en sædvanlig brug af det enkelte som-

merhus til fritidsformål. Det spiller også en rolle, om det sommerhus, der ønskes solgt 

skattefrit, er det første af flere sommerhuse i det pågældende område.  

 

Men i tilfælde, hvor køb og salg af flere sommerhuse i samme område udvikler sig til en 

”trafik”, vil skattevæsenet foretage en meget kritisk vurdering af, om det enkelte sommer-

hus nu også har været anvendt på samme måde som den almindelige sommerhusejer an-

vender sit eget sommerhus.  

 

Når landsretten taler om et mønster med køb, istandsættelse og videresalg efter en kortere 

ejertid, er der ikke tale om et nyt synspunkt. Et lignende synspunkt genfindes helt tilbage i 

1960´erne i tilknytning til vurderingen af, om ejendomsnæringsdrivende, f.eks. selvstæn-

dige håndværksmestre, kunne sælge en ejerbolig skattefrit. 

 

Anvendes sommerhuset i et vist omfang privat, må man bringe i erindring, at fotos kan 

være et meget nyttigt bevis. Særligt hvis der er fotos af børn eller børnebørn, der er vokset 

lidt for hver billedserie. 

 
_______ o _______ 

 
 


